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Grozījums Nr. 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0170/2020
Michal Šimečka
ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide
(2020/2072(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzīst, ka strukturālā ziņā 
Savienībai joprojām trūkst instrumentu, 
lai risinātu demokrātijas, pamattiesību un 
tiesiskuma pārkāpumus un regresa 
problēmu dalībvalstīs; pauž nožēlu par to, 
ka Padome nav spējusi panākt nozīmīgu 
progresu Savienības vērtību īstenošanā 
notiekošajās LES 7. panta procedūrās; 
norāda, ka tas, ka Padome nav efektīvi 
piemērojusi LES 7. pantu, faktiski ļauj 
turpināt novirzīties no LES 2. pantā 
noteiktajām vērtībām; ar bažām norāda 
uz Savienības instrumentu kopuma 
nošķirtību šajā jomā un prasa šo kopumu 
racionalizēt un pienācīgi īstenot; 

3. uzsver, ka Savienība ir labi 
sagatavota, lai novērstu demokrātijas, 
pamattiesību un tiesiskuma pārkāpumus, 
un uzskata, ka attiecīgie Līgumu panti 
attiecībā uz tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem un sankcijām pret dalībvalstīm 
jau ir izsmeļoši; atgādina, ka pašos 
Līgumos noteiktās procedūras ir vienīgās, 
kas pieejamas, lai rīkotos attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuras nepilda pienākumu, 
ko tām uzliek Savienības tiesību akti;
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Grozījums Nr. 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0170/2020
Michal Šimečka
ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide
(2020/2072(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž nožēlu, ka Eiropadome savos 
2020. gada 21. jūlija secinājumos vājināja 
Komisijas ierosināto budžeta nosacījumu 
mehānismu; atkārtoti aicina nodrošināt, 
ka sistēmiski LES 2. pantā minēto vērtību 
pārkāpumi nav savienojami ar Savienības 
finansējumu; uzsver nepieciešamību 
Savienības budžeta aizsardzībai izmantot 
apvērstu kvalificētu balsu vairākumu, bez 
kura jaunā budžeta nosacījumu 
mehānisma efektivitāte būtu apdraudēta; 
prasa budžeta nosacījumu piemērošanu 
papildināt ar pasākumiem, kuru mērķis ir 
mazināt jebkādu iespējamo ietekmi uz 
atsevišķiem Savienības finansējuma 
saņēmējiem, tostarp pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām; uzsver, ka 
budžeta nosacījumu mehānismu nevar 
aizstāt tikai ar ierosināto ikgadējo 
uzraudzības ciklu; mudina Eiropadomi 
pildīt 2019. gada 9. maija Sibiu 
deklarācijā doto solījumu aizsargāt 
demokrātiju un tiesiskumu;

15. pauž nožēlu, ka Eiropadome savos 
2020. gada 21. jūlija secinājumos pieņēma 
Komisijas ierosināto budžeta nosacījumu 
mehānismu; atgādina, ka nolūkā aizsargāt 
Savienības budžetu Eiropadome piekrita 
izmantot kvalificētu balsu vairākumu; 
prasa budžeta nosacījumu piemērošanu 
papildināt ar pasākumiem, kuru mērķis ir 
mazināt jebkādu iespējamo ietekmi uz 
atsevišķiem Savienības finansējuma 
saņēmējiem;

Or. en


